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�म�रयटची उंच तारेवरची कसरत 

ए�मल� अ ॅनॉ��ड मकल�ॅ ु  

 

बालसा�ह यातील सव! क"ट स#च$ प&तकासाठ( असलेले ृ ु
कॅि�डकॉट पा�रतोषक या प&तकाला �मळाले आहेु .  
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शंभर वषापव� या प"रस शहरातील ना'यगहू ॅ ृ , संगीतासाठ-चे सभागह  वा ृ
कलादालनं जगभरातील भटकंती क3न पैसे कमावणा6या  कलाकार 

मंडळीना    आक9षत कर:यासाठ- स;ज असतं.  =याच>माणे या 

कलाकारानंा  आवडतील अशी राह:या-जेव:याची सोय करणा6या 

खानावळी – बोCडDEससFा मोGया >माणात हो=याु . इंिEलश JK�टवर�ल 

गेत या बाईचे सव सोईनीयMत असलेल� बोCडDगहौस =याकाळी भरपर ू ु ू
>�सF होती. माJकोपासन Oययाक पयDू ू त या Pक=येक शहरातन येऊन  ू
जादचे >योगू , मका�भनयू , एकपाRी, कसरती, लोककला, गाणे, बजावणे 

इ.इ. >योग करणा6यानंा प"रस या मMकामी गेत या बोCडDग हौसमधील ॅ ु ू
चवदार जेवण खात व मऊ मऊ गाTयावर आराम कर:यात मजा येत 

होती.  
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मडम गेत आप�या Vाहकांची भरपर ॅ ू ू काळजी घेत असे. याकामी Xत या 

८-१० वषा या मल�ची ु - �म"रयटची – मदत होत होती. कपड ेवाळत 

घालणे, खोल�तील बेडशीट बदलणे, बटाटे सोलणे, भाजीपाला Xनवडणे, 

फर]या पसणे इु .इ. Pकतीतर� कामं कर:यात ती Xन^णात होती. >=येक 

गो^ट ल_पवक ऐकत होतीू . जेवणा या टेबलपाशी बसन गावभर या ू
गaपा मारणा6या या भटMया कलाकारां या मजेशीर PकJसे ऐकताना Xतला 

फार मजा वाटायची. प"रसपासन लांब अंतरावर�ल शहरातील गो^ट� ॅ ू
ऐक:यात Xतला भरपर उ=साह होताू .  
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=या dदवशी एक पडले�या चेह6याचा माणस तेथे आलाू . =याचे नाव 

बे�लनी होते. उंचावर बांधले�या तारेवर कसरतीचे खेळ कर:यात तो 

पटाईत होता. “आता माR =या धंTयातन मी Xनव=त  झालो आहेू ृ ”. असे 

=यानी मडम गेतला सांgगतलेॅ ू .  

“मी येथे फMत आराम कर:यासाठ- आलो आहे.” तो hहणाला. 

“आप�यासाठ- एक छान खोल� आहे. परंत ते माग या बाजला आहेु ू . 

एकदम शांत आहे. खोल� पdह�या मज�यावर मागील बाजस अस�यामळे ू ु
रJ=यावर�ल बाहेरचे काह�ह� dदसणार नाह�. चालेल का?” गेतचे उ=तरू . 

“माjयासाठ- तीच चांगल� खोल� आहे. मला गkधळ नको. जेवणसFा मी ु
एकटाच घेईन.”  
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=या dदवशी दपार�ु , मळलेले बेडशीट बदल:यासाठ- �म"रयट बे�लनी या 

खोल�त गेल�. बघते तर हा माणस तारेव3न हवेत तरंगत चाल�यासारखे ू
वाटत होता.  

Xतला आ]चयाचा धMका बसला. जाJतीत जाJत चम=का"रक खेळ हाच 

असावा असे Xतला वाटले. Xतचेह� पाय जमीनीवर थांबेनासे झाले.   

आपणह� उडी मा3न बे�लनी या मागे मागे तारेव3न चालावे असे Xतला वाट ू
लागले.  
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�म"रयट सव धैय एकवटन ू “सर, बे�लनी सर, मला हे �शकायचे आहे.” 

असे hहणाल�. एक द�घ ]वास सोडत “तझी ह� क�पना अिजबात चांगल� ु
नाह�. एकदा त सmवात केल�स तर तला ज�मनीवर पाय ठेवावेसे वाटणार ू ु ु
नाह�.” बे�लनी hहणाला. 

“मला तhह� �शकवाचु ! माझे पाय अगोदरच ज�मनीवर थांब:यास तयार 

नाह�त.”  
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�म"रयट रोज बे�लनीला तारेवर चालताना बघत होती. तारेवर एक पाय 

घसरत, डोळे उघड ेठेवत एकाV gच=ताने बघत दसरा पाय एका _णात पढे ु ु
आणत बे�लनी तारेवर चालत होता. एका गाढ तंo�त अस�यासारखे तो 

वाटत होता.  
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शवेट� Xतला राहवलेच नाह�. बे�लनी नजरेआड झा�यावर ती तारेवर उडी 

मा3न चाल:याचा >य=न क3 लागल�. तारेवर चढ�यावर  Xतचे दोOह� 

हात पवनचMकp या पंqया>माणे हेलकावे खात होते. दस6याच _णी ु
ज�मनीवर आपटल�. बे�लनीला हे कसे जमते व सोपे वाटते, मला का 
नाह�. खरच XतनेसुFा भरपर >य=न केले पाdहजेू .  
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�म"रयट रोज बे�लनीला तारेवर चालताना बघत होती. तारेवर एक पाय 

घसरत, डोळे उघड ेठेवत एकाV gच=ताने बघत दसरा पाय एका _णात पढे ु ु
आणत बे�लनी तारेवर चालत होता. एका गाढ तंo�त अस�यासारखे तो 

वाटत होता.  

 

दहा – बारा वेळा धडपड�यानंतर काह� _ण Xतचे पाय तारेवर 

िJथरावले. Xतचा आनंद गगनात मावनेासा झाला. अजन एके dदवशी ू
खाल� न पडता तीन पावलं ती चालल�. शवेट� एका आठवrयानंतर व 

भरपर वेळा खाल� आपट�यानंतर दोर�चे संपण अंतर काप शकल�ू ू ू . हे 

सगळे बे�लनीला दाखव:यासाठ- ती उतावीळ झाल�.  
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तो काह� _ण गaप बसन राdहलाू . मग हळ आवाजात ू “पdह�या पdह�यांदा 

सगळेच असे खाल� पडतात. परंत त >य=न करत आहेसु ू . मला वाटते 

तjयाकड ेनMकpच कौश�य असेलु .” बोलला 

“धOयवाद! सर.” 

ती रोज दोन – तीन तास लवकर उठन सव घरकामं संपवायला लागल�ू . 

अंगणात सय याय या आत ती कसरत �शक:यासाठ- तयार रहायचीू . 

उरले�या संपण ू dदवसभरात Xतचे धड ेचाल झालेू .  

काह� dदवसात ती सव �शकन तयार झाल�ू .  

बे�लनी हा एक कडक >�श_क होता. “तझे डोळे इकडचे Xतकडचे दसरे ु ु
काह� बघणार नाह�त. त तारेचा व शवेटपयDत पोच:याचाच फMत 9वचार ू
कर.” 
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पढ�ल काह� dदवसात  ती खाल� न पडता तोल संभाळत तारेवर ु
sयविJथतपणे चाल लागल�ू . बे�लनीने तारेव3न चालताना सलाम कसे 

करावे, कसे पळावे, कसे झोपावे, कोलांट� उडी कशी मारावी असे अनेक 

>कार �शक9वले. Xतने या गो^ट� आ=मसात के�या.  

“तारेवर चालताना मी पOहा एकदा खाल� कधीच पडणार नाह�ु ” थोrयाशा 

आtयतेने �म"रयट hहणाल�.  

“एवढा गव नको!” असे बे�लनीने थोडसेे ठणकावनच सांgगतलेू .  

आuण घाब3न व =याच वेळी तोल गे�यामळे तारेव3न ज�मनीवर Xतला ु
उडी मारावी लागल�.  
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एका राRी लंडन या अ ॅJटले dहaपोvोमचा एजंट तेथे जेवत होता. बे�लनीला 

तेथे बXघत�यावर =याला आ]चयाचा धMकाच बसला.  

“बे�लनी! Vेट कसरतपटू!”      “कोण..?” 

“काय! हाच महान बे�लनी. हा येथे माग या खोल�त असतो. हे माdहत 

नsहते कp काय?” “बे�लनी... हजार फट लांबी या तारेव3न ू १० �मXनटात 

नायगरा धबधबा पार करणारा...” अजन एक जण hहणालाू .  
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“अwया वाटेवर असताना पेट=या कोळशावर ऑhलेट क3न खाणारा... 

एवढेच नsहे तर शपेनची बाटल� उघडन >े_कांना अ�भवादन करणाराँ ू ...” 

माझे काका  या हकpकती सांगत असत. 
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“बे�लनी एकदा पायाला टोपल� बांधन तारेव3न आ�aस पवत ओलांडला ू
होता hहणे... एकदा तर बा�सलोना येथील बैलां या झंझी या आखाrयाु त 

तारेवर उभे राहन =यानी तोफ डागल� होती hहणेू ... नेप�समwये तर 

डो{याला प|ी बांधन जळ=या तारेव3न चालन दाखवला hहणेू ू ... 

खरोखरच =या या शर�रय^ट�चे कौतक करायला हवेु .” तो एजंट सांगत 

होता.  
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हे सव ऐकन �म"रयट पळतच बे�लनी या खोल�त घसल�ू ु . “हे सगळं खरं 

आहे का? तhह� हे सगळे क3न दाखवले आहे काु ? तhह� मला का ु
सांgगतले नाह�? मलासFा हे सव करायचे आहेु . मी तम या बरोबर ु
येणार...” �म"रयटचे बडबडणे थांबतच नsहते.  

“मी तला घेऊन जाऊ शकत नाह�ु . “ 

“परंत काु ? का नाह�?” �म"रयटचा एकच हेका. 
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बे�लनी बराच वेळ बोलला नाह�. “कारण मला भीती वाटते शेवट� hहणाला. 

�म"रयटला ऐकन आ]चय वाटलेू . भीती कशाची भीती  कारण... 

“तारेची भीती वाट लागल� कp ती कधीच जात नाह�ू .” बे�लनी सांगत होता.  

“परंत तhह� भीती घालवायला हवीु ु ,” �म"रयट 

“शMय नाह�!”,  बे�लनीचे Xनवाणीचे श}द. 
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�म"रयट मागे Pफरल�. Jवयपाकघरात पळाल�. Xतला रड कोसळलेू . अ~ ू

आवरेनात. तारेवर�ल कसरतीमळे Xतला भरपर आनंद �मळत होताु ू . परंत ु
बे�लनी या “भीती” या श}दामळे Xतला हात पाय गळा�यासारखे वाट ु ू
लागले.  

Xत या सग{या �शक:यावर का{या ढगांची सावल� पडल�. ती dहरमसल� ु
झाल�.  
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बे�लनी Pक=येक तास खोल�त येरझारा घालत होता. �म"रयट खरोखरच 
फार Xनराश झाल� असेल. उTया सकाळपयDत माjयातील भीती नाdहशी 
न झा�यास �म"रयटला त�ड दाखवणे शMय होणार नाह�. यासाठ- काह� 
तर� करायला हवे. परंत खरोखरच भीती जाईल काु ? भीती घालव:यात 
मी यशJवी होईन का? 
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=याराRी बे�लनी एजंटची आतरतेने वाट पहात होताु . एजंटला आप�या 

मनातल� योजना सांgगतल�. “काळजी क3 नका. मी सगळे बघन घेईनू .” 

एजंटने खाRी dदल�. मोठ- गद� जम�यास माझा नफाच नफा. प"रसला ॅ
आलो हेच माझे सदैवु . Jवतःशीच तो hहणत होता. 

आत�या बाजस पीळदार तार अू सले�या दोर� या शोधात बे�लनी बाहेर 

पडला. =यानी कणाकडन तर� हातरहाट ु ू (9वचं) उसने घेऊन संपण dदवस ू
तारेला उंच अशा जागेवर घ| बांधत होता.  
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दस6या dदवशी रJ=यावर भरपर गद� जमल�ु ू . आरडाओरडा ऐक येऊ ू
लागला. “बाहेर काय आहे ते बघन येू .” आई �म"रयटला उठवत 

सांgगतल�. “तेवtयाने तर� त मरगळ झटक शकशीलू ू .”  =या बाहेर या 

चौकात भरपर गkधळ चालला होताू . गद� इतकp जमल� होती कp Xतला 

पdह�या पdह�यांदा काह�ह� dदसत नsहते. कसेबसे ती समोर आल�. 

एजंट आकाशाकड े>काश झोत सोडत होता.  

“बे�लनी परत आला आहे! =याचा शो बघा”,  तो जोरजोराने Pकचाळत ं

सांगत होता. हे शMय असेल का?  �म"रयट मनात�या मनात hहणत होती. 

Xतची छाती धडधडत होती. 
 



 28 

 



 29 

 

बे�लनी प�लकड या बा�कनीतन ग चीवर आलाू . व तारेवर चढला. 

जमले�या गद�ला =याने सलाम ठोकले. गद� उ=साdहत झाल�. बे�लनीने 

एक पाऊल पढे ठेवलेु . नंतर माR तो Jत}द झाला. Xन]चलपणे काह�ह� 

हालचाल न करता उभा राdहला. 
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लोक ‘आ’ वासन बघत होतेू . परंत काह� कु र� चकले होतेु  हे �म"रयट या 

ल_ात आले. पत{यासारखे उभा असले�या बे�लनीला ती पहात होतीु .  

एक _णाचाह� वेळ न दवडता ती नाdहशी झाल� व इमारती या 

दरवा;यातन आत ू �शरल�. भराभरा िजना चढन ती प�लकड या ग चीवर ू
पोचल�. तारे या दस6या टोकावर उभी राdहल�ु . 
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Xतने हात पढे केलेु . बे�लनी Pकgचत हसलां . व हळ हळ Xत याकडे सरक ू ू ू
लागला. =याची पावलं तारेवर चालत होती. Xतला फार आनंद झाला. 

आकाशात चाल:याची मजा फारच वगेळी! 
“शाबास! शाबास रे पGGया शाबास!!” गद�तील टा{यांचा कडकडाट.  
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“Vेट बे�लनीची प| �श^या!” एजटंचा आवाज. बे�लनी आuण �म"रयटला 

जगभर शो कर:याचे Jवaन तो पाह लागलाू .  

परंत उJताद व =याचा चेला फMत पायाखाल या तारेवर ल_ कdoत ु �

करत होते. व =याच बरोबर तारे या शवेट� पोच:याचा 9वचार... 
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